
 

 

 

 

 

 

 

 

Factsheet Personeel in België 

 

Inzicht in uw werkgeverskosten & -verplichtingen in België!  
 

Welke wetgeving is van toepassing?  

In veel landen kunt u via een lokale medewerker uw producten of diensten aanbieden zonder 

dat u daarvoor een eigen vestiging nodig heeft. Vaak gelden er dan wel beperkingen ten 

aanzien van de aard van de activiteiten die u als buitenlandse onderneming zonder vestiging 

mag ontplooien. Daarnaast is op werknemers woonachtig in België, die geheel of gedeeltelijk 

in België werken, in beginsel de Belgische sociale zekerheidswetgeving van toepassing. Ook zal 

over het Belgische salaris belasting in België moeten worden afgedragen en zult u te maken 

krijgen met het Belgische arbeidsrecht. 

Eén van de eerste vragen die u zou kunnen hebben voordat u een werknemer in België 

aanneemt is wat de werkgeverskosten op jaarbasis in België zijn?  

 

In deze factsheet treft u dan ook een overzicht aan van een in België gebruikelijk 

arbeidsvoorwaardenpakket en de bijbehorende kosten op jaarbasis. 

 

Hoe kunt u deze factsheet gebruiken? 

Aan de hand van het kostenoverzicht krijgt u inzicht in de in België gebruikelijke 

arbeidsvoorwaarden, zodat u een beslissing kunt nemen over de vraag of een werknemer in 

België in het budget past. Zodra die beslissing is genomen helpen wij u graag om een passend 

aanbod te maken voor uw medewerker, zodat u alle elementen in huis heeft om de 

onderhandelingen met uw medewerker aan te gaan.  

 

Gezien de complexiteit en uw mogelijke onbekendheid met de Belgische wetgeving, raden wij 

u aan om niet alleen naar het financiële plaatje te kijken! In bijlage treft u een uitgebreide 

toelichting op de in het kostenoverzicht voorkomende rubrieken. Tevens schetsen wij een 

globaal beeld van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, belastingen, employee benefits en 

welzijn & gezondheid in België. 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij? 

Interfisc België NV 

Prins Boudewijnlaan 30, bus 7 

B-2550 Kontich 

 

Wilt u meer weten? 

0032 - (0)3 825 5003 

welcome@interfisc.eu 

 

Andere beschikbare talen: 

Frans, Engels, Duits 

 

Versie: 

BE-0011/04-'21 

 

© Interfisc Holding BV 
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Werkgeverskosten op jaarbasis1 
 

A Uitgangspunten 

1 Werknemer is 45 jaar oud, getrouwd met 2 kinderen   

2 Bruto jaarsalaris (12 x € 4.000) € 48.000 

3 38-urige werkweek   

4 Bruto commissie (12 x € 500) € 6.000 

5 7,67% vakantietoeslag over bruto jaarsalaris & commissie € 3.680 

6 13e maand (vaak verplicht volgens cao/PC, bv. PC200) € 4.000 

7 Auto van de zaak (fiscale waarde € 31.000, bijtelling privégebruik) € 2.100 

8 GSM (bijtelling indien privégebruik) € 144 

 

B Bruto/netto traject 

1 Bruto jaarloon incl. commissie, vakantiegeld & 13e maand € 62.140 

2 -/- Bijdrage sociale zekerheidspremies werknemer (RSZ)  (13,07%) € 8.099 

3 -/- Loonheffingen (bedrijfsvoorheffing en bijzondere bijdrage) € 18.308 

4 -/- Bijdrage werknemer aan de groepsverzekering (aanv. pensioen-optioneel) € 1864 

5 Uit te betalen nettoloon (ca 54% van het brutoloon) € 33.332 

 

C Berekening sociale verzekeringspremies werkgever 

1 Werkgeversbijdrage RSZ - Patronale basisbijdrage (19,88%) € 12.354 

2 Werkgeversbijdrage RSZ – Bijzondere bijdragen ca. (5,53%) € 3.436 

3 Ecocheques (verplicht in o.a. PC200) € 250 

4 Totale sociale verzekeringspremies werkgever (ca. 26 % van het brutoloon) € 16.040 

 

D Verzuimbegeleiding & verzekeringen 

1 Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (verplicht) € 275 

2 Arbeidsongevallenverzekering (verplicht wettelijk deel) € 1.864 

3 Bijdrage werkgever aan de pensioenverzekering (optioneel) € 1.864 

4 Bijdrage werkgever aan de hospitalisatieverzekering (optioneel) € 600 

5 Totale kosten verzuimbegeleiding & verzekeringen (ca. 7% van het brutoloon) € 4.603 

 

E Totale werkgeverskosten 

1 Bruto jaarloon € 62.140 

2 Totale sociale verzekeringspremies werkgever € 16.040 

3 Totale kosten verzuimbegeleiding & verzekeringen € 4.603 

4 Totale werkgeverskosten (33% van het brutoloon) € 82.783 

 

 

Kijk verder dan alleen het financiële plaatje! 
 

 

Hoewel er in theorie in internationaal verband een keuzevrijheid geldt m.b.t. het toepasselijke 

arbeidsrecht, geldt voor bepaalde “dwingende” bepalingen uit het Belgische arbeidsrecht dat 

een werknemer, die in België woont én (gedeeltelijk) werkt, zich er toch op kan beroepen. 

                                                             
1 Aan deze tabel met voorbeeldjaarbedragen kunt u geen rechten ontlenen. 

"In België bedragen de 

wettelijke sociale 

verzekeringsbijdragen 

voor de werkgever 

gemiddeld 26% van het 

brutoloon voor een 

bediende. Het loon waar 

de sociale premies over 

worden berekend is niet 

gemaximeerd (in 

tegenstelling tot bv. 

Nederland)”  
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Het is dus belangrijk dat u weet dat u door een bepaalde rechtskeuze te maken in de 

individuele arbeidsovereenkomst het Belgisch arbeidsrecht toch niet volledig kan terzijde 

schuiven. 

Een aantal opmerkelijke items (al dan niet dwingende arbeidsrechtelijke bepalingen) uit de 

Belgische wetgeving zijn de volgende : 

 In België wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeiders (hoofdzakelijk ‘handen’arbeid) 

en bedienden (hoofdzakelijk ‘hoofd’arbeid). Met ingang van 1 januari 2014 is de weg 

ingezet naar het zogenaamde “eenheidsstatuut” waarbij dit onderscheid zou moeten 

verdwijnen (onder andere door invoering van dezelfde opzegtermijnen), maar toch blijven 

er nog een aantal belangrijke verschilpunten bestaan.  

 Een afzonderlijke categorie binnen de bedienden vormen de handelsvertegenwoordigers. 

Dit zijn werknemers die voor rekening van de werkgever op zoek gaan naar nieuwe klanten 

en de relaties met de bestaande klanten onderhouden. Benevens de regels die gelden voor 

bedienden gelden voor hen specifieke regels (vb. het eventuele recht op een zgn. 

“uitwinningsvergoeding” als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, afwijkende regels in 

verband met het concurrentiebeding).  

 Tijdens zijn vakantiedagen heeft een werknemer recht op loon (enkel vakantiegeld). Het 

aantal vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, is afhankelijk van het aantal 

arbeidsdagen in het vorige kalenderjaar (vakantiedienstjaar). Vakantiedagen dienen 

verplicht te worden geregistreerd op de loonstrook. U zult uw salarisverwerker maandelijks 

op de hoogte dienen te brengen middels een prestatiestaat vooraleer de loonverwerking 

kan plaatsvinden. 

 Een werkgever moet aan een bediende ook dubbel vakantiegeld betalen, nl. 1/12 van 92% 

van het brutoloon van de maand waarin de vakantie ingaat x het aantal gewerkte maanden 

in het vakantiedienstjaar (vorig kalenderjaar). Het dubbel vakantiegeld voor een arbeider 

wordt anders berekend en wordt uitbetaald door het vakantiefonds. 

 België kent 10 wettelijk erkende feestdagen. Vallen bepaalde feestdagen op een dag dat er 

gewoonlijk niet wordt gewerkt (bv. in het weekend), dan is er recht op een andere vrije dag 

(compensatiedag) binnen het kalenderjaar. 

 Een werkgever, dus ook een buitenlandse werkgever zonder vestiging in België, wordt 

ingedeeld bij een Paritair Comité (PC). Binnen deze paritaire comités worden CAO’s 

(collectieve arbeidsovereenkomsten) gesloten waarvan de bepalingen verplicht van 

toepassing kunnen zijn. Het is mogelijk dat deze bepalingen bepaalde afspraken uit de 

individuele arbeidsovereenkomst kunnen “overrulen”. 

 Binnen een Paritair Comité worden vaak indexaties van de lonen vastgelegd, bv. voor 

bedienden van PC 200 per 1 januari van elk jaar; de aangesloten werkgevers zijn verplicht 

deze indexaties toe te passen. 

 Een contractuele 13e maand/eindejaarspremie komt vaak voor in België; meestal is deze 

vastgelegd in een cao (de meeste bedienden in België vallen onder het PC 200. Voor hen is 

de uitbetaling van een 13e maand verplicht, zelfs al zou deze verplichting niet in de 

arbeidsovereenkomst zijn opgenomen). 

 Elke onderneming die personeel in België tewerkstelt, is verplicht een arbeidsreglement op 

te stellen. Het arbeidsreglement is enerzijds een dwingend juridisch instrument om na te 

gaan of de arbeidswetgeving in de onderneming correct wordt toegepast en het is 

anderzijds een middel voor de werkgever om welbepaalde verplichtingen en/of praktische 

regelingen aan de werknemers op te leggen. Indien u de loonadministratie door Interfisc 

laat voeren, ontvangt u een model arbeidsreglement. Ook kan Interfisc een 

arbeidsreglement op maat voor u maken. 

“Een arbeidsongeschikte 

werknemer dient vanaf 

de tweede dag van 

arbeidsongeschiktheid 

een medisch attest 

(doktersattest) in te 

dienen bij zijn 

werkgever. Doet hij dat 

niet is hij onwettig 

afwezig en dient de 

werkgever zijn loon niet 

door te betalen”  
 



 

Pagina 4 van 6 

Vanuit praktisch oogpunt is dan ook bijna altijd ons advies om een arbeidsovereenkomst naar 

Belgisch recht te sluiten. 

 

 

Sociale zekerheidsbijdragen ten laste van werkgever en werknemer worden afgedragen door de 

werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De werknemersbijdragen worden in 

één bedrag ingehouden op de salarisstrook en bedragen samen een vast percentage van het 

brutoloon (13.07%). De werkgeversbijdragen bedragen gemiddeld 26% van het brutoloon voor 

een bediende. Het loon waar de sociale premies over worden berekend is niet gemaximeerd (in 

tegenstelling tot bv. Nederland). Indien het om een 1ste werknemer (onder RSZ) gaat bij de 

betreffende werkgever is er een doelgroepvermindering (eerste aanwerving) van toepassing 

waardoor voor die 1ste werknemer de basislasten RSZ ( ca. 19,88%, zie rubriek C1) voor de 

werkgever wegvallen. De kost voor die eerste medewerker bovenop het brutoloon bedraagt 

dan ca. 5,5 % (ipv 26%)). De werkgeverslasten dienen dan nog steeds maandelijks te worden 

betaald middels de RSZ-voorschotfacturen, maar – indien de doelgroepvermindering van 

toepassing is, volgt er een credit-factuur per kwartaal. 

In het kader van de “Tax shift” zijn er diverse maatregelen uitgewerkt om langzaamaan het 

tarief van de werkgeverspremie te laten zakken en soms onder bepaalde voorwaarden zelfs 

geheel of gedeeltelijk vrijstelling te verlenen. 

Werkgevers dienen ook bedrijfsvoorheffing (belasting) in te houden op het loon van hun 

werknemers en af te dragen aan de Belgische belastingadministratie. 

Interfisc betaalt niet alleen het netto loon aan uw werknemer uit, maar verzorgt ook de 

administratieve verplichtingen en betaling van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing bij de 

bevoegde instanties. Interfisc factureert u alle door Interfisc betaalde zaken door met een 

opslag van de geldende administratietarieven. 

 

Arbeidsongeschiktheid & gewaarborgd loon (rubri  

Een arbeidsongeschikte werknemer dient vanaf de tweede dag van arbeidsongeschiktheid een 

medisch attest (doktersattest) in te dienen bij zijn werkgever. Doet hij dat niet is hij onwettig 

afwezig en dient de werkgever zijn loon niet door te betalen. In het geval van een bediende 

moet de werkgever gedurende 30 kalenderdagen het loon doorbetalen (gewaarborgd loon), dit 

is beduidend korter dan in bv. Nederland waar een doorbetalingsplicht van 2 jaar geldt. Daarna 

heeft de bediende, afhankelijk van de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, recht op: 

 een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid, betaald door het ziekenfonds 

(mutualiteit) waarbij de werknemer is aangesloten 

 een uitkering van de arbeidsongevallenverzekeraar 

 een uitkering van het Fonds voor de beroepsziekten 

 

 

Een werkgever dient zich daarnaast, in het kader van het welzijn van zijn werknemers, verplicht 

aan te sluiten bij een erkende Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Deze 

dienst houdt zich bezig met enerzijds medisch toezicht van de onderworpen werknemers en 

anderzijds risicobeheersing (veiligheid, ergonomie, hygiëne, …). 

 

 

In België maakt men een onderscheid tussen arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte en 

ten gevolge van een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval is een ongeval tijdens het werk dat 

een letsel veroorzaakt of een ongeval op het normale traject tussen de woon- en werkplaats. 

  

“Hoewel er in theorie in 

internationaal verband 

een keuzevrijheid geldt 

m.b.t. het toepasselijke 

arbeidsrecht, geldt voor 

bepaalde “dwingende” 

bepalingen uit het 

Belgische arbeidsrecht 

dat een werknemer, die 

in België woont én 

(gedeeltelijk) werkt, zich 

er toch op kan 

beroepen"  
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Elke werkgever die personeel tewerkstelt in België, is verplicht een arbeidsongevallen-

verzekering af te sluiten bij een erkende verzekeraar. De premie is onder meer afhankelijk van 

het bedrijfsrisico. Als de werknemer arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een 

arbeidsongeval, zal de verzekeraar de uitkering betalen aan de werknemer na de periode van 

gewaarborgd loon door de werkgever. Indien een werkgever niet aansluit, zal hij ambtshalve 

worden aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, die de te betalen uitkering 

vervolgens bij de werkgever zal terugvorderen (sanctie). 

 

In de proforma berekening hebben wij enkel het wettelijk verplichte deel van de 

arbeidsongevallen verzekering berekend, daarnaast worden er vaak nog bijkomende 

voorwaarden afgesloten om zoveel mogelijk risico’s in te dekken. De premie bedraagt dan +/- 

6% van het brutojaarloon.  

  

 

Voor de vergoeding van kosten van reguliere geneeskundige zorg (bv. dokter, apotheek, 

tandarts, …) sluit een Belgische werknemer zich aan bij een ziekenfonds (mutualiteit). De 

werknemer moet echter altijd een eigen bijdrage (remgeld) betalen. De hoogte van het remgeld 

varieert naargelang het soort medische zorg dat de werknemer ontvangt. Bij een 

ziekenhuisopname kan het remgeld behoorlijk oplopen. Het is dan ook gebruikelijk dat de 

werkgever dit risico beperkt door voor zijn werknemers een hospitalisatieverzekering af te 

sluiten. Interfisc kan u bijstaan in het afsluiten van een hospitalisatieverzekering. 

 

Rustpensioen versus aanvulle  

Het Belgische rustpensioen wordt via de RSZ (sociale bijdragen) betaald door werknemers én 

werkgevers. De hoogte van het rustpensioen is afhankelijk van de beroepsloopbaan, het loon 

en de gezinstoestand. Wie meer dienstjaren heeft of meer verdiend heeft, krijgt dus wat meer 

pensioen dan wie korter gewerkt heeft of minder verdiend heeft. Omdat het uit te keren bedrag 

op de pensioenleeftijd echter niet voldoende hoog is om de levensstandaard te behouden, is 

het gebruikelijk om een aanvullende pensioenverzekering af te sluiten. Deze wordt meestal 

groepsverzekering genoemd. Het is gebruikelijk om de jaarpremie via een vrijwillig te kiezen 

verdeelsleutel tussen werkgever en werknemer te verdelen. Interfisc kan een dergelijke 

groepsverzekering voor u regelen. 

 

 

Een auto van de zaak is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde in België omdat de werknemer 

veel minder zwaar belast wordt op het privégebruik (voordeel in natura) en omdat de prijzen 

van de auto’s lager liggen dan in bijvoorbeeld Nederland. De fiscale bijtelling voor privé 

gebruik (hieronder tevens begrepen het woon-werkverkeer)  wordt berekend door rekening te 

houden met de cataloguswaarde, brandstoftype, Co2 uitstoot en ouderdom van de wagen.  

Voor zakelijke kilometers (dus niet voor woon-werkverkeer) mag maximaal een bedrag van  

€ 0,3542 per kilometer onbelast worden vergoed (bedrag van toepassing tot 30/06/2021) Over 

dit bedrag dienen ook geen sociale zekerheidspremies berekend te worden. 
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Wat kan Interfisc voor u betekenen? 
 

Onderhandelt u met een werknemer in België, dan kunnen wij op uw verzoek een pro forma 

loonberekening of een arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht voor u opstellen.  

Ook kunnen wij uw eigen arbeidsovereenkomst laten “vertalen” naar het Belgische recht of 

kunnen wij een eventuele Belgische CAO-verplichting voor u laten onderzoeken. 

 

Komt het tot een dienstverband, dan registreren wij uw bedrijf bij de Belgische instanties 

waarna wij uw volledige salaris- en personeelsadministratie in België verzorgen. Inclusief de 

communicatie met instanties, aangiften én afdrachten van sociale verzekeringen en betaling 

van het nettoloon aan uw personeel. U ontvangt van ons een maandelijkse factuur voor het 

uitbetaalde nettoloon met daarbij de werkgevers- en administratiekosten en wij doen de rest. 

Uiteraard houden wij u op de hoogte van wijzigingen in de Belgische arbeidswetgeving. 

 

Daarnaast biedt Interfisc ook voor de overige in deze factsheet genoemde 

werkgeversverplichtingen in België, al dan niet via haar partners, een praktische oplossing.  

Ditzelfde doen wij in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Onze kracht is 

het ontzorgen van internationale werkgevers door de bundeling van al uw personeels- c.q. 

salarisadministraties voor meerdere landen in één loket.  

 

Voor u betekent dit geen onnodig tijdverlies door te moeten schakelen tussen verschillende 

partijen c.q. landen maar één loket waar u al uw vragen en mutaties voor alle landen kwijt 

kunt, met als resultaat tevreden werknemers in binnen- & buitenland die zich volledig kunnen 

richten op hun commerciële doelstellingen.  

 

Hoe bereikt u ons? 
 

Voor meer informatie én een persoonlijk advies kunt u terecht bij onze adviseurs Anke Stevens, 

Dirk Laruelle & Birgit Killens.  

 

U bereikt ons via onderstaande contactgegevens: 

 

0031 - (0)70 313 3000 0044 - (0)20 7125 0211 welcome@interfisc.be 

0032 - (0)3 825 5003 0049 - (0)221 8000 4576 www.interfisc.be 

 
Deze factsheet wordt u uitsluitend verstrekt voor informatiedoeleinden en vormt op geen enkele wijze juridisch of 

professioneel advies. Aan de inhoud van deze factsheet kunt u geen rechten ontlenen. Voor juridisch of professioneel 

advies kunt u zich wenden tot onze adviseurs. 

“Eén loket voor al uw 

vragen, geen onnodig 

tijdverlies door te 

moeten schakelen 

tussen verschillende 

providers in het 

buitenland”  
 


